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Platform Toekomst Suikermarkt

• Vertegenwoordiging Nederlandse 
suikerproducenten en bietentelers

• Centraal aanspreekpunt en 
woordvoerder voor pers

• Communicatie en lobby 
• Gewogen en verantwoorde marktordening



Hervorming suikermarkt

• Centrale opgave
• Fischler mededeling  en alternatief 

plan en acties platform
• Hervormingsvoorstel Fischer Boel
• Positie Nederlandse regering
• Krachtenveld in Europa
• Vooruitblik eindspel en lobby 



Centrale opgave

• Meer marktconforme, 
concurrentiekrachtige EU suikersector
– Opgewassen tegen liberaliserende wereldhandel

• Wegnemen handelsverstoringen (WTO)
– Afbouw export wereldmarkt (WTO panel)

• Accommoderen EU toezeggingen (MOL)
– Meer ruimte ontwikkelingslanden 

→ Herstructurering met toekomstperspectief



Situatieschets jaar geleden

• Hervormingsplan Fischler juli ’04
• Platform wijst plan scherp af 

– Prijsdaling onder kritisch niveau 
– Ernstige dreiging NL bietenteelt
– Geen aanbodbeheersing -> instabiele markt
– Toekomstperspectief Nederlandse sector en

MOL’s ontbreekt 



NL-sector pleit voor 
alternatief

Hoofdpunten:
• Realiseren centrale beleidsdoelen
• Toekomstperspectief voor blijvers
• Continuïteit van de sector 
• Specialisatie via warme sanering
• Beheerste transitie van huidige EU-suiker-

sector naar toekomstige sector
• WTO-conform, passend binnen GLB



Belangrijkste instrumenten

• Minder prijsdaling (WTO proof)
– Vasthouden interventieprijs

• Meer compensatie (GLB proof)
• Krachtige, effectieve opkoopregeling
• Regulering van het totale aanbod (MOL’s)

– Vrijwillige quotumreductie voor afbouw
export EU suiker met restitutie



Verbreding draagvlak plan 
door coalities

• Brede coalitie met o.a. Novib, telers
-> breed politiek draagvlak 

• In suikerketen en met vakbonden -> 
onafhankelijk arbeidsmarktonderzoek
– Max. sociaal/economische gevolgen in keten
– Verlies 11.500 arbeidsplaatsen en vernietiging 

kennis, kapitaal + BNP



Situatieschets Nederlandse
arena

• Lobbycampagne -> motie in 2e Kamer
– Oproep regering aansluiting op Platform plan

• Protestdemonstratie met suikerketen
• Kernboodschappen Platform duidelijk over 

voetlicht:
– Gevaar beëindiging bietenteelt
– Dreiging van groot verlies arbeidsplaatsen
– Hervorming forse impact op hele keten 
– Alternatief hervormingsplan Platform 

verdient voorkeur



Hervormingsvoorstel
Fischer Boel

• Drastische prijsdalingen (in 2 jaar)
– suikerprijs producent: - 39% 
– min. bietenprijs: – 42,5% = € 25,05/ton

• Ontkoppelde, gedeeltelijke 
compensatie (60%)

• Referentieprijs i.p.v. interventieprijs
– bedreiging marge industrie



Hervormingsvoorstel
Fischer Boel

• Vrijwillige herstructureringsregeling
– In 2010/2011: evaluatie 
– zonodig generieke quotumkorting

• Mogelijkheid quotumuitbreiding 
“C-suikerlanden”
– NL: max. 66.000 ton

• Looptijd  van 1.7.2006 – 30.9.2015



Evaluatie voorstel 
Fischer Boel

• Prijsdaling bieten en suiker veel te diep
• Inkomenscompensatie te laag 

(ontkoppeld)
• Interventieprijs i.p.v. referentieprijs
• Tevreden over overnemen 

opkoopregeling
• Ontbreken effectieve aanbodbeheersing

MOL’s -> instabiele suikermarkt



Positie Nederlandse regering

• Steun aan hervormingslijn Fischler
• Opkoopregeling overgenomen 
• Meer compensatie (binnen budget) 
• Kabinetsbrief n.a.v. Fischer Boel en

motie afwachten 
• Uitgangspunt: toekomst voor NL sector



Krachtenveld Europa

• Voorstel Fischer Boel is referentiepunt 

• Lidstaten tot nu toe uiteen in 3 groepen: 
– Conservatieven (= 10 minst efficiënte landen): 

tegen EC lijn -> blokkerende minderheid?
– Gematigden (o.a. NL, Du, Fr): FB lijn
– Liberalen: hervorming niet ver genoeg



Najaar 2005: het eindspel 

• Technische en politieke behandeling:
– lidstaten en EC
– Europees Parlement
– landbouwraden 

-> fine tuning instrumenten en cijfers 
binnen FB kader:
– Ruimte in prijsstelling en compensatie?
– Verwachting opkoopregeling geaccepteerd
– En verder……..?

• Besluit voor WTO, Hong Kong (dec.’05)?



Routekaart Platform 

• Intensief contact met LNV en 
kamerfracties

• Via 2e kamer en coalities druk houden 
op kabinet 

• Zichtbaar blijven middels acties en 
communicatie
– bietencampagne

• Draagvlak verbreding in EU 
(o.a. NL Europarlementariërs)
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